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Van de voorzitter 
 

Voor u ligt weer een nieuwe uitgave van het “Ei”, de 

laatste voor de zomervakantie en weer met zorg 

samengesteld door de redactie.  In dit Ei vind u stukjes 

die door u zijn aangeleverd en zaken die door de 

redactie zijn vergaard. Als u wat weet voor een volgend 

Ei: schrijf het op en meld het aan de redactie, We zijn blij 

met elk stukje dat wordt aangeboden!  

 

Als nieuwe vereniging bestaan we een ! jaar, maar we 

hebben wel een verleden van meer dan 40 jaren. 

Helaas blijkt dat ons verleden in de oud papierbak is 

verdwenen. Vermoedelijk is dat tijdens de verhuizing uit 
onze oude locatie gebeurd. Om dit verleden toch nog 

in kaart te brengen zijn we op zoek naar oude 

documenten en naar leden die nog weten hoe het 

allemaal was. Heeft u wat te melden, schrijf het dan op 

en stuur het naar de redactie van het Ei.  

 

Het ledenaantal van de club is op dit moment redelijk 

stabiel, maar een aantal leden erbij zou geen kwaad 

kunnen. We willen dan ook in het najaar weer een 

cursus starten voor beginners. Weet u mensen die ook 

bridge willen leren en nog over de streep getrokken 

moeten worden om het te gaan doen: geef hen dan 

net dat laatste zetje! 

 

Onze huidige locatie E-cast  is best een aardig 

onderkomen, maar mist toch de uitstraling die je zou 

willen. De Delftse denksportverenigingen werken nog 

immer aan de realisatie van een denksportcentrum.  

Hoe dit verloopt lijkt af en toe wel op de beurskoers, 

maar toch zit er schot in. De gemeente staat welwillend 

tegenover de plannen en is bereid, als er een goed plan 

ligt, voor de investeringen garant te staan.  

Als het allemaal goed gaat dan kan er in 2011 een 

denksportcentrum staan. Al met al is dit een positief 

bericht en dat geeft een mij een goed gevoel om de 

vakantie mee in te gaan.  

 

Ik hoop dat u ook van een goede vakantie gaat 

genieten en dat wij elkaar weer zien als het nieuwe 

seizoen start. 

 

Met vriendelijke groet, 

Eric Winkel 
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De opening 
 

Traditiegetrouw brengen we aan het eind van het 

speelseizoen het zomer-‘Ei’ uit.  

We hebben weer geprobeerd er een gevarieerd nummer 

van te maken, met voor elk wat wils. 

Waarover kunt u zoal lezen in dit ‘Ei’ ……. 

 

• Het wel en wee onder de leden, hoewel Nelleke zich 

afvraagt of de vlag nog wel de lading dekt. 

• Een nieuwe bridgecursus voor beginners in het najaar. 

• De cursus ‘Clubleider A’, waarvoor u zich  kunt opgeven. 

• De interne viertallencompetitie en hoe het viertallen 

werkt. 
• De huldiging van Arné en haar dankwoord. 

• In aflevering 3 van ‘De andere kant van de bridger’ 

staat Martha Schütz centraal. 

• Natuurlijk vindt u in dit nummer ook de uitslagen van de 

drives en competities van dit jaar en jaarprogramma en 

corveelijst voor het nieuwe seizoen. 

• Al deze serieuze items zijn weer omlijst met wat luchtiger 

stukjes die u hopelijk af en toe een glimlach bezorgen. 

• En er is weer een cryptogram waar u de tanden op stuk 

kunt bijten! 

• Mocht u in de zomermaanden toch nog een 

(bridge)kaartje willen leggen: achterop dit nummer 

staan verschillende clubs vermeld die hun deuren 

openzetten tijdens zomeravonddrives... 

 

Wij wensen u veel leesplezier, een hele fijne zomer met veel 

mooi weer en tot ziens op 25 augustus! 

 

Margot Mekkes 

Jenny Omvlee 
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Wel en wee  
 

Het is misschien wel positief, maar in de wandel-

gangen verneem ik weinig wel en wee zaken. 

Daardoor wordt het opstellen van dit stukje steeds 

lastiger en bij mij rijst dan ook de vraag of de 

naam nog wel correct is en/of het nog wel 

bestaansrecht heeft. Natuurlijk ga weer ik een 

poging doen, maar neem het me dus niet kwalijk 

als ik een wel of wee van een lid niet noem. 

 

Begin het jaar werd Nederland geteisterd door 

een griepepidemie. Al met al sloeg die onze 

clubleden grotendeels over. 
Begin februari kreeg Trudi Bommelé last van haar 

nierstenen. Ze had pijnlijke aanvallen, maar geluk-

kig was een operatie niet nodig. Veel drinken en 

bewegen was de remedie. Maar enkele dagen 

later werd de aard van de klachten bijgesteld; 

geen nierstenen maar gordelroos. Ook heel 

vervelend, maar wel behandelbaar.  

Arné Heijmans heeft helaas de afgelopen 

maanden diverse bezoekjes aan het ziekenhuis 

moeten brengen en meerdere ups en downs 

gehad. Hopelijk worden de schommelingen steeds 

minder en komt er wat stabiliteit in haar leven. 

Wat ik niet hoorde in de wandelgangen, maar zelf 

begin mei kon waarnemen was Hein van Velzen 

met krukken. Hij heeft een derde nieuwe knie 

gekregen en slaat zich er wonderwel doorheen. In 

no time was hij weer op de club. Maar ja, hij is 

inmiddels natuurlijk wel een ervaringsdeskundige 

geworden. ! Laten we hopen dat dit de laatste 

keer is geweest. 

En gelukkig is Ardi Nonhebel ook weer present. Zij 

had begin mei last van haar rug. In het verleden is 

ze geopereerd aan een hernia. Desalniettemin 

heeft ze zo af en toe nog rugklachten. 

En dan zijn er natuurlijk - maar dat zal altijd zo zijn - 

de soms pittige discussies tussen partners over de 

gemaakte fouten, verkeerde inschattingen etc. 

Wanneer de teleurstelling bekoeld is, is ook dat 

van voorbijgaande aard. 

 

Verder hebt u gemerkt, dat de consumptieprijzen 

iets verhoogd zijn. In vergelijking met veel andere 

prijzen in bridgelocaties valt de hoogte van het 

bedrag bij ons echter mee. Neem dus gerust eens 

een extra glaasje. Ook na afloop even blijven 

napraten is niet alleen een stukje rustige afbouw, 

maar een plezierige ontmoeting met clubgenoten 

die je dan ook in een ander daglicht ziet dan 

(fanatiek) aan tafel. 

Helaas zijn er sinds het begin van het jaar enkele 

leden die we niet meer treffen: Corry de Vreede, 

Arie Klein, Johan Boonmann, Jan Kuijntjes en 

Margreet Steenbergen. Zij hebben de club om 

diverse redenen verlaten. Maar gelukkig zijn er ook 

2 nieuwe vrolijke gezichten bij gekomen; Ineke en 
Ben van der Burg.  

En zoals de voorzitter al vroeg: hebt u kopij voor dit 

clubblad? Geef het ons, want alleen zó blijft de 

vulling van 'Het Ei' gewaarborgd: we kunnen veel 

alleen - maar niet alles - dus voor en met elkaar! 

De e-mailbezitters hebben we ook allemaal de 

mails over bridgedrives - die het bestuur krijgt - 

doorgestuurd. Wanneer iemand meedoet en daar 

ervaringen over kwijt wil: graag, doen!  

  

Rest mij nog iedereen een fijne 

zomer te wensen. 

 

Nelleke van der Lee 

 

! " # $ 
 

Bridgecursus 
 

In het nieuwe bridgeseizoen hebben we weer 

ruimte voor nieuwe leden. Eén van de manieren 

om nieuwe bridgers binnen te halen, is het zelf 

organiseren van een  bridgecursus.  

We zijn momenteel op zoek naar een geschikte 

bridgedocent, en we hopen in het najaar van start 

te gaan met een nieuwe bridgecursus voor 

beginners. 

Misschien zijn er mensen in uw omgeving die het 

spel ook willen leren? Ze zijn welkom, dus zegt het 

voort! 

 

Meer info via de website of bij Nelleke (zie 

contactgegevens op pagina 2). 
 

! " # $ 
 

Bridgeprobleem  
 

Zuid gever; Noord/Zuid kwetsbaar 

 

Zuid speelt 4".  

West start met #H.  Oost speelt #B bij (dat belooft 

#10). 

Hoe maakt Zuid dit contract, ook bij een ongunstig 

zitsel (bijvoorbeeld $H vierde bij Oost en %AV klein 

bij West)? 

 
De oplossing vindt u elders in dit Ei. 

 

Bart Moors 

 

 

! " # $ 
 

  " H B 7 2   

  # 4 2   

  $ A V B 3   

  % 5 3 2   

      

   N   

  W  O   

   Z   

  " A V 10 9 6 5    

  # A 7 6   

  $ 2   

  % H 6 4   
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Arné in het zonnetje gezet 
 

 
 

Tijdens de Paasdrive werd Arné Heijmans verrast 

door de voorzitter van het district Delft Jan van der 

Meulen. Zij kreeg voor al haar inspanningen voor 

het bridge binnen en buiten onze club mede 

namens de NBB het STUUR uitgereikt.  

Het STUUR is een waardering voor 

mensen die zich jarenlang met 

bestuurlijke werkzaamheden voor 

een vereniging of het district 

verdienstelijk hebben gemaakt. 

Daar Arné zich jarenlang voor onze 
club als penningmeester, met het 

organiseren van cursussen, inkoop 

van de bar, prijzentafel en nog 

vele andere activiteiten heeft 

ingezet vinden wij dat haar als 

geen ander deze onderscheiding 

toekomt. Als vereniging mogen wij best trots zijn 

dat we dit soort betrokken leden in  ons midden 

hebben. 

 

! " # $ 
 

Combitafels 
 

Op voorstel van de Technische Commissie is de 

‘combitafel’ sinds kort op onze club ingevoerd. 

 

Het komt nogal eens voor dat er in beide lijnen 

een oneven aantal paren is. Om in zo’n geval te 

voorkomen dat er twee stilzittafels zijn, kozen we er 

tot voor kort voor om een paar in een andere lijn 

te laten spelen.  Een andere oplossing is echter die 

van de ‘combitafel’ (ook wel kruistafel of 

wisseltafel genoemd). 

Twee paren die een stilzitronde hebben spelen in 

zo’n geval tegen elkaar aan een aparte tafel.  

Je voorkomt hiermee dat een paar een hele 

avond in een hogere of lagere lijn moet spelen en 

het dus relatief moeilijk of makkelijk heeft. Met een 

combitafel speelt een paar slechts 1 ronde tegen 

een zwakkere of sterkere tegenstander. 

De stilzitparen van een lijn zitten allemaal of NZ of 

OW en worden dus alleen met elkaar vergeleken. 

Dit maakt het irrelevant of de tegenstander sterker 

of zwakker is. 

Een nieuwe service! 
 

Iedereen moet altijd een systeemkaart bij zich 

hebben en deze (ongevraagd) tonen aan de 

tegenspelers. Wie geen systeemkaart kan 

overleggen, speelt standaard-Acol. En dus niet al 

die mooie conventies die je gewend bent te 

spelen.... 

 

Onze nieuwe service houdt het volgende in: 

 

Iedereen levert een (digitale of papieren) kopie 

aan van de eigen systeemkaart.  

Wij plaatsen vervolgens alle systeemkaarten - voor 

iedereen ter inzage - op onze website.  

Mocht je de systeemkaart dan toch eens vergeten 

zijn, dan kunnen we daarvan ter plekke een print 

maken, zodat je toch volgens je eigen systeem 

kunt spelen. 

 
Bijkomend voordeel is, dat je op deze manier echt 

‘open kaart’ speelt: alle afspraken die je hebt met 

je partner zijn door iedereen te raadplegen. 

Zo geef je ook degenen die nog niet zo thuis zijn in 

allerlei conventies wat meer inzicht..... Helemaal nu 

we met combitafels spelen en de spelers in beide 

lijnen elkaar vaker tegen gaan komen is dqt wel zo 

eerlijk! 

 

Stuur/geef je systeemkaart aan Jenny: 

webmaster@bridgeclubprometheus.nl. 

 

! " # $ 
 

Wat nog niet iedereen weet.... 
 

Bridge is weliswaar een denksport, maar soms 

moet over sommige spellen wel erg lang worden 

nagedacht. En dan kan het gebeuren dat je het 

niet meer redt om het laatste spel van een tafel te 

spelen.  

Niet iedereen blijkt te weten, dat het in zo’n geval 

mogelijk is om het spel aan het einde van de 

avond na te spelen. 

 

Wat moet je in zo’n geval doen?  

Je vult in de Bridgemate het paarnummer + 

windrichting van één van de paren in en in plaats 

van het contract toets je een 0 in. Je ziet dan (als 

het goed is) verschijnen: NG (Niet Gespeeld). 

Vervolgens bevestigen N en O beide deze NG. 

De Bridgemate geeft nu geen overzicht meer, om 

te voorkomen dat je ziet wat de anderen 

gespeeld hebben.  

 

Bij het naspelen is de Bridgemate trouwens niet 

meer nodig: de score wordt handmatig verwerkt.  

 

NB: De spelleider moet wel weten dat er een spel 
nagespeeld gaat worden: vergeet het dus niet 

door te geven aan Milton of Leo. 

 

 

! " # $ 
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De andere kant van de bridger 
Serie interviews (deel 3) 

 

Als betrekkelijke nieuwkomer op de bridgeclub 

vroeg ik mij af of er meer was in het leven van de 

bridger dan alleen groot slem halen, je 

tegenstanders down spelen of op andere wijze 

dwarszitten. Ik ben tot de ontdekking gekomen 

dat dit een eenzijdig beeld is. Vele leden van onze 

club hebben onvermoede talenten. Reden om in 

het Ei een rubriek te starten met korte interviews 

over ‘de andere kant van de bridger’. 

 

Voor de derde aflevering in deze rubriek bezocht 
ik Martha Schütz in haar gezellige huis aan de 

Bonairestraat. De hond moest zijn toevlucht in de 

keuken zoeken, dat krijg je als je iemand op 

bezoek krijgt die wat bang is voor honden.  

En dat tekent meteen al Martha, een bescheiden, 

warme vrouw die oog heeft voor wat een ander 

nodig heeft en rekening houdt met een ander.  

Die eigenschappen komen haar van pas in haar 

vak van schoonheidsspecialiste, waar tijdens de 

behandelingen veel lief en leed gedeeld wordt en 

Martha een luisterend oor biedt. Zelf zegt ze dat ze 

zich soms een maatschappelijk werkster voelt. 

 

Schoonheid 
Schoonheid is een veelzijdig begrip. In de vorige 

aflevering van deze rubriek vertelde Gert Mur dat 

hij in zijn beeldhouwwerk zocht naar eenvoudige 

vormen die schoonheid representeren. In het vak 

dat Martha uitoefent en dat voor haar een tevens 

een hobby is gaat het ook om schoonheid maar 

dan om het mooi opmaken van mensen. Martha 

vertelt dat mensen zich ontspannen tijdens de 

behandeling, die vaak gepaard gaat met een 

gezichtsmassage. De huid wordt frisser en gaat 

stralen. Ze heeft er veel voldoening van als 

mensen (meest vrouwen) netjes opgemaakt de 

deur uitgaan. 

 

Opleiding 
Martha is voor de geboorte van haar 2 kinderen 

begonnen met de opleiding voor schoonheids-

specialiste in de avonduren en werkte overdag op 

kantoor. Ze is ongeveer 33 jaar geleden begonnen 

met haar eigen salon boven de Voorhofapotheek 

aan de Papsouwselaan. Nadat ze op haar huidige 

adres ging wonen, heeft ze de salon naar haar 

huis in de Bonairestraat verplaatst.  

 

Op mijn vraag waarom ze juist voor schoonheid-

specialiste heeft gekozen, antwoordt ze dat ze 

altijd al interesse heeft gehad in verzorging, make-

up, crèmes enzovoort. Daarbij trok het werk en het 

contact met mensen haar. Een bijkomend voor-

deel is dat ze haar werk (of hobby) kon combine-

ren met de zorg voor haar 2 kinderen. Inmiddels 
zijn deze volwassen en de deur uit en woont ze 

met haar man nog steeds op hetzelfde adres. 

 

Praktijk 
De praktijk van Martha bestaat ongeveer uit zo’n 

50 klanten, zowel vrouwen als mannen. De leeftijd 

varieert van 20-87 jaar. Ze behandelt jonge 

jongens met acne in overleg met de huidarts.  

Dat je niet per se jong hoeft te zijn, illustreert het 

verhaal dat Martha mij vertelde over een 

honderdjarige vrouw die pas op hoge leeftijd bij 

haar kwam. Zo zie je maar dat verzorging tot op 

hoge leeftijd belangrijk is. 

Ook komen er nu al dochters van klanten in haar 

praktijk. Kenmerkend voor Martha is dat ze mensen 

zelfs thuis behandelt, als ze niet meer zelf kunnen 

komen. Zo heeft ze een vrouw behandeld totdat zij 

in Bieslandhof werd opgenomen. Zelf vindt ze dat 

heel gewoon, maar het zegt wel iets over haar 

betrokkenheid en sociale gevoel met mensen. 

 

Behandeling 
Een behandeling duurt zo’n anderhalf uur. Het is 

maar net wat de klanten willen, peeling, 

gezichtmassage en uiteraard opmaken. Martha 

houdt van een natuurlijke make-up, het moet niet 

teveel opvallen maar er wel verzorgd uitzien. De 

producten die ze 

gebruikt zijn van 

Vichy (te koop bij 

de apotheken) en 

van Eckstein. 

Voordat ze een 

nieuw middel 

gaat gebruiken, 

test ze dat eerst 

op zichzelf. 

Helaas neemt 

Martha geen 

nieuwe klanten 
meer aan. Dus dames onder de bridgers, u zult 

zich ergens anders moeten laten behandelen. 

 

Interesses 
Op mijn vraag wat Martha nog meer voor 

interesses heeft, antwoordt ze dat graag leest, 

momenteel leest ze een boek in het Portugees, de 

taal die ze spreekt omdat ze als kind veel in het 

buitenland (Indonesië, Brazilië en Portugal heeft 

gewoond). Ook trekt ze er graag met haar man 

met de boot op uit. 

En wat vindt ze leuk aan bridgen? Ze vindt het een 

verslavend spel, elk spel is weer anders en 

spannend. Ze speelt nu zo vijf à zes jaar met veel 

plezier op de club en thuis.  

 

Margot Mekkes 

 

! " # $ 
 

Altijd zes 
 
Na een eindeloze biedserie met eindeloze 
denkpauzes bereikte een paar 5%, zes gemaakt. 
‘Het is altijd zes’, zei de één tegen de ander.  
‘Ja, maar voor u niet te bieden’, zei één der 
tegenstanders. ‘De avond duurt daarvoor niet lang 
genoeg’. 
 
(uit: Bridge met een knipoog, Sint en Schipperheijn) 
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Cursus ‘Clubleider A’ 
 

Het bestuur wil in de toekomst graag meer 

gediplomeerde wedstrijdleiders inzetten.  

Daarom bieden we u de mogelijkheid om - op 

kosten van de club - de cursus ‘Clubleider A’ te 

volgen. De eerstvolgende cursus start in 

december.  U kunt kiezen uit 2 locaties of 

cursusavonden.  

 

• Op maandagen wordt de cursus gegeven in 

de Ontmoetingskerk in Pijnacker:  

o 7 december, 

o 25 januari,  
o 8 en 22 februari,  

o 8 en 22 maart . 

 

Op woensdagen wordt de cursus gegeven in De 

Ark in De Lier: 

o 9 december, 

o 27 januari,  

o 10 en 24 februari,  

o 10 en 24 maart. 

 

Het examen is op 17 april in Pijnacker. 

Lijkt het u wat om deze cursus te volgen en op de 

club te arbitreren? Meld u dan aan bij onze  

secretaris, Nelleke van der Lee. 

 

! " # $ 
 

Interne viertallencompetitie 
 

Op voorstel van de Technische Commissie gaan 

we de volgende voorjaarscompetitie als interne 

viertallencompetitie spelen,  

 

Viertallen is een wedstrijdvorm waarbij twee teams 

die elk uit twee paren bestaan tegen elkaar 

spelen. Een volledige viertallenwedstrijd bestaat uit 

twee helften, waarbij beide paren van elk team 

tegen elkaar uitkomen. Omdat per helft aan beide 

tafels dezelfde spellen worden gespeeld is het 

mogelijk de resultaten van de twee teams met 

elkaar te vergelijken. 

 

De indelingen en regels worden nog besproken 

met de Technische Commissie.  

Meer informatie volgt in de loop van dit jaar. 

 

 

Op de volgende pagina’s vind u een uitgebreide 

uitleg over het viertallen.   
Met dank aan Hans Kok van Bridgeclub Gisolf. 

 

! " # $ 
 

De paasdrive, 

  

Een regelrechte aanslag op al mijn functionerende 

organen werd die avond gepleegd.  

• mijn waarnemingsvermogen werd op de proef 

gesteld, doordat ik - met mijn rug naar de deur 

toe gezeten - geen 'vreemden'  had zien 

binnenkomen., 

• mijn vertrouwen in mijn partner/voorzitter van 

onze club was zó groot, dat ik hem alleen 

maar verdacht van hulp bij een probleem 

rondom de scorekastjes, 

• mijn GELOOF in mijn medespelers aan tafel 

was dusdanig, dat ik overtuigd was van hun 
interesse in wat anekdotes uit het verleden 

• mijn HOOP, dat het niet om mij zou gaan, toen 

ik een spreker 'haar' hoorde zeggen (en ik 

nattigheid begon te voelen), 

want 

• mijn LIEFDE voor onze club en haar leden 

kreeg als hoogtepunt de uitreiking van 'het 

stuur' - een onderscheiding waar ik niet eerder 

bewust van gehoord had, en waarmee ik zeer 

vereerd ben, dat jullie die voor me aange-

vraagd hebben. Hij siert mijn bridgetafel, en 

dagelijks wordt ik er dan ook aan herinnerd 

wat jullie geslaagde overval die avond met 

me deed. 

Ik bloos niet snel, maar  nu had ik appelwangen - 

dank voor deze hulde aan mij. 

ennuh... 

• mijn vertrouwen is er, dat het zonder mij nog 

tijden goed gaat. 

  

Nogmaals : dank, en een fijne zomer toegewenst 

  

Arné Heijmans 

(ex-'stuur'vrouw van onze BC) 
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Snijden 
 

Soms kan een vrouw twee kanten op worden 
gesneden en topspelers laten zich in dat soort 
situaties vaak leiden door kleine aanwijzingen. 
Beroemd is het verhaal van Hal Sims, een kanjer 
uit de vroege jaren van het spel, die beweerde dat 
hij een missende vrouw onder alle omstandigheden 
kon lokaliseren. De onvermijdelijke weddenschap 
volgde. Zijn vrienden wilden hem foppen en gaven 
beide tegenstanders troef vrouw in handen. Sims 
ging onder grote spanning in trance om na lange 
tijd te verzuchten: ´Ik kom er niet uit; het lijkt wel 
of die vrouw er tweemaal in zit´. 
 
(uit: Bridge met een knipoog, Sint en Schipperheijn) 

 

! " # $ 
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Uitleg viertallen bridge 
 

Viertallen is een wedstrijdvorm waarbij twee teams 

die elk uit twee paren bestaan tegen elkaar 

spelen. Een volledige viertallenwedstrijd bestaat uit 

twee helften, waarbij beide paren van elk team 

tegen elkaar uitkomen. Omdat per helft aan beide 

tafels dezelfde spellen worden gespeeld is het 

mogelijk de resultaten van de twee teams met 

elkaar te vergelijken.  

 

Opzet viertallenwedstrijd 
In het volgende voorbeeld speelt viertal A (paar 

A1 en paar A2) tegen viertal B (paar B1 en paar 

B2). 

  

1e  helft :  

 

In de 1e  helft worden aan tafel 1 de spellen 1 - 7 

geschud en gespeeld en tegelijkertijd aan tafel 2 

de spellen 8 - 14.   

Nadat de spellen zijn gespeeld, worden ze 

uitgewisseld (niet opnieuw schudden!), dus 8 - 14 

gaan naar tafel 1 en 1- 7 naar tafel 2. 

Elk paar ontvangt bij het begin van de wedstrijd 

een zogenaamd ‘ viertallenbriefje’, waarop zij de 

behaalde scores noteren. 

Na afloop van de 1e helft heeft elk team de 14 

spellen gespeeld in zowel de NZ-richting (A1 en 

B2) als de OW-richting (A2 en B1).  
Er kan nu tussen de beide paren van dezelfde 

teams vergeleken worden wat de resultaten zijn. 

  

2e helft: 

 

In de 2e helft blijven de paren A1 en A2 zitten en 

wisselen de paren van team B.  B1 gaat dus naar 

tafel 2 (NZ) en B2 naar tafel 1 (OW).  

Nu worden de spellen 15 - 21 en 22 - 28 geschud 

en, na te zijn gespeeld, uitgewisseld met de 

andere tafel.  

De uitslag van de 2e helft wordt op dezelfde 

manier bepaald als van de eerste helft. 
 

Na afloop van de wedstrijd hebben de paren van 

elk team tegen de beide paren van het andere 

team gespeeld en worden de IMP's (International 

Match Points) bij elkaar opgeteld.  

Tot slot wordt het totale IMP-saldo omgerekend tot 

een uitslag in Winstpunten (WP). 

    A1        B2    

   N       N    

B1  O 1 W  B1 A2  O 2 W  A2 

   Z       Z    

    A1        B2    

  1 - 7 !""##$ 8 - 14   

    A1        B1    

   N       N    

B2  O 1 W  B2 A2  O 2 W  A2 

   Z       Z    

    A1        B1    

  15 - 21 !""##$ 22 - 28   

Het blijft hetzelfde spel als op een clubavond, 

maar er zijn wat zaken die duidelijk moeten zijn op 

4 punten, nl.:  

1. De tactiek bij het bieden 

2. De tactiek bij het spelen 

3. Het noteren van de score 

4. Het berekenen van de einduitslag door 

de spelers zelf 

 

1. Bieden 

Manches en slems leveren dik geld op bij viertallen 

en daarom bied je een krappe manche veel 

eerder vol dan op een clubavond, want (zie het 

wedstrijdbriefje - spel 3) 3Ha+1 is dik verlies als de 

tegenstanders de manche hebben geboden. En 

de manchepunten op het spel zetten voor een 

krap slem? Ook vaak doen, want iedereen doet 

het, dus maken of down gaan met z'n allen!!!!  

Wat je beslist NIET doet bij het bieden:   

 
! 3SA gokken als 4Ha of 4S veilig is, want de 10 

punten winst tussen 430 en 420 levert nul IMPs op 

voor je risico. 
! Zwakke volgbiedingen doen, want dat levert de 

tegenpartij vaak pluspunten aan beide tafels op 

en daar gaat het om. 
! Voor straf een contract-onder-de-manche 

doubleren, tenzij je ZEKER weet dat het down gaat. 

Als het gemaakt wordt, geef je zomaar de 

manchepremie cadeau en dat tikt flink aan!!! 

 

2. Spelen 

Speel een spel veilig uit, maak je contract, een 

overslag is van geen belang vergeleken met het 

risico van downgaan. Dat is lekker rustig spelen.  

Tegenspelen:  

Als tegenspeler kun je onverwachte zotheden 

bedenken om de leider down te krijgen, want een 

overslag weggeven doet nauwelijks pijn.  

Kijk maar bij spel 2 in onderstaand voorbeeld hoe 

lonend het is die 3SA om zeep te helpen, 12 IMPs, 

mmmmmh!!! Tegen een troefcontract, zeker een 

slem, kom je veel sneller met een singleton uit, ook 

al maak je daarmee alles vrij voor de leider. Een 

slem down gewerkt, dat is lekker. En tegen een 

troefcontract uitkomen met de H van Hx is dus 

echt niet gek. Stel je voor dat je partner het Aas, of 

de Vrouw of troef Aas heeft en het een aftroever 

oplevert. 

 

Voorbeeld: 

Zie schema opzet viertallenwedstrijd: 

 

Stel nu dat op spel 1 het team A1, 3SA maakt en 

het team B2 3 down gaat in 3SA met dezelfde 

kaarten!  

Gelukkig voor paar B2 is het niet kwetsbaar en is 

het verschil in punten +400 versus -50 = 450 punten. 

Dit verschil aan punten wordt omgezet in IMPs. 

 

U begrijpt dat een overslagje meer of minder niet 

echt doortelt, het missen van een kwetsbare 
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manche of slem kan de wedstrijd daarentegen 

bepalen. Door deze benadering is het viertallen 

een andersoortige bridgewedstrijd.  

 

In viertallen bied je agressief, maar speel je veilig 

(overslagen tellen nauwelijks mee). 

In paren bied je safe, maar speel je agressief (een 

overslag kan de top zijn). 

 

3. Scorenotering 

Beide paren noteren op hun formulier: contract, 

resultaat en scorepunten en wel op de volgende 

manier: 
! Het contract onder WIJ of ZIJ, meteen na het 

bieden (let op het spelnummer!) 
! Het resultaat zoals altijd 
! De score alleen in pluspunten, dus als op spel 1 

de leider 1SA + 1 maakt, schrijft hij/zij  onder WIJ 

120 (zonder plusteken) en de tegenpartij schrijft 

onder ZIJ 120. (zie hieronder) 

 

 

 
Na elk spel meteen controleren of beide schrijvers 

precies hetzelfde hebben genoteerd, want dat 

voorkomt veel gepuzzel achteraf. 

 
 gever kwetsbaar contract resultaat score verschil score IMPs 

   wij zij  wij zij wij zij wij zij 

1 N niemand 1SA  +1 120      

2 O N/Z          

 

 gever kwetsbaar contract resultaat score verschil score IMPs 

   wij zij  wij zij wij zij wij zij 

1 N niemand  1SA +1  120     

2 O N/Z          

 

4. Einduitslagberekening 

De beide formulieren van een viertal worden 

vergeleken.  Daarvoor vouw je één formulier in de 

lengte op de lijn tussen de score en verschil, zodat 

het gevouwen blad op het andere naast de score 

kan liggen en op het onderste blad het verschil 

genoteerd kan worden. 

 

 

 

 gever kwetsbaar contract resultaat score 

   wij zij  wij zij 

1 N niemand  2K +1  110 

2 O N/Z 3SA  -1  100 

3 Z O/W 4H  C 620  

 

 gever kwetsbaar contract resultaat score verschil score IMPs 

   wij zij  wij zij wij zij wij zij 

1 N niemand 1SA  +1 120  10  0  

2 O N/Z  3SA C  600  700  12 

3 Z O/W  3H +1  170 450  10  

 

Duidelijke zaak, maar pas op: bij spel 2, de 100 en 

600 moeten nu opgeteld worden..... 

Het verschil op elk spel wordt omgezet in IMP's 

volgens de tabel en de IMP's worden opgeteld. ( 

Bij een wedstrijd van 2 viertallen wordt dan het 

IPM-verschil omgezet in een uitslag in Wedstrijd-

Punten volgens de andere tabel op het formulier.) 

Wij houden het IMP-verschil aan als 

wedstrijduitslag. 

 

Tot slot: 

 

Kijk ook eens op: 

• http://www.himbuv.com/vt1.htm 

• http://www.bergbridge.nl/Wetjes-

Weetjes/Viertallen.htm 

• of ‘Google’ op Bridge viertallen o.i.d.  

 

! " # $ 
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Drives en competities 2009: 
Hieronder staan van de verschillende drives en competities de 5 paren met de hoogste score: 

 

Wintercompetitie (16-12-2008 t/m 10-2-2009) 

Eindstand A-lijn: 

1 van Blitterswijk/Duin 59,09% 

2 Nijland/Nijland 57,98% 

3 Kras/de Vreede 54,11% 

4 de Jong/Vermeer 54,06% 

5 Hoogwater/van der Zanden 53,88% 

 

Eindstand B-lijn: 

1 Hakvoort/Llurba 60,27% 

2 Boot/Graveland 58,64% 

3 van Oers/Visser 57,09% 

4 Heijmans/Winkel 55,63% 

5 Christiaanse/van Geest 53,98% 

 

Ruitenboer (3-3-2009) 

1 Guse/Moors 65,40% 

2 van Harberden/Pruijsers 62,48% 

3 Boot/Graveland 60,21% 

4 Mur/Schimmel 59,89% 

5 Graveland/van Laarhoven 59,28% 

 

Paasdrive (7-4-2009) 

1 Heijmans/Winkel 67,88% 

2 Guse/Moors 67,50% 

3 van Harberden/Pruijsers 63,46% 

4 Romeijn/van Velzen 61,70% 

5 van Oers/Visser 59,46% 

 

Voorjaarscompetitie (17-2-2009/31-3-2009) 

Eindstand A-lijn: 

1 van Blitterswijk/Duin 56,58% 

2 Graveland/van Laarhoven 54,68% 

3 Kras/de Vreede 52,37% 

4 Mur/Schimmel 52,08% 

5 Hakvoort/Llurba 51,95% 

 

Eindstand B-lijn: 

1 Hoogeveen/Omvlee 55,22% 

2 Legerstee/Legerstee 54,77% 

3 Hom/Hom 53,92% 

4 Janssen & Schoneveld 52,94% 

5 Nonhebel/Nonhebel 52,02% 

 

 

Slotcompetitie (14-4-2009/26-5-2009) 

Eindstand A-lijn: 

1 van Harberden/Pruijsers  62,05% 

2 de Jong/Vermeer 55,21% 

3 van Blitterswijk/Duin 53,33% 

4 Guse/Moors 52,94% 

5 Graveland/van Laarhoven 52,05% 

 

Eindstand B-lijn: 

1 Faessen/Winkel 57,71% 

2 Lieben/van Spronsen 54,86% 

3 van Oers/Visser 54,55%  

4 Mulder/Russel 52,83% 

5 Romeijn/van Velzen 51,52% 

 

Eindstand slemklassement 2008/2009: 

1 Belia Nijland 22 

 Rob Nijland 22 

3 Gerrit Vermeer 17 

4 Anneke Nonhebel 16 

 Jacques Nonhebel 16 
 

Clubkampioenschap 2008/2009: 

1 Kras/de Vreede 23 

2 Guse/Moors 25 

3 van Blitterswijk/Duin 26 

4 Graveland/van Laarhoven 28 

5 van Harberden/Pruijsers 29 

 

 

 
! " # $  

Clubkampioen 2008/2009: 
 

Henk Kras en Frans de Vreede 
 

Van harte gefeliciteerd!  
! " # $ 
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Jaarprogramma seizoen 2009-2010 
 

2009 
 

augustus 

 25 Vrij spelen 

september 

 1 Herfstcompetitie 1 

 8 Herfstcompetitie 2 

 15 Herfstcompetitie 3 

 22 Herfstcompetitie 4 

 29 Herfstcompetitie 5 

oktober 

 6 Herfstcompetitie 6 

 12 Districtsviertallencompetitie 1 

 13 Tussencompetitie 1 

 20 Vrije speelavond 

 26 Districtsviertallencompetitie 2 

 27 Tussencompetitie 2 

 

november 

 2 Districtsviertallencompetitie 3  

 3 Tussencompetitie 3 

 9 Districtsviertallencompetitie 4 

 10 Tussencompetitie 4 

 16 Districtsviertallencompetitie 5 

 17 Tussencompetitie 5 

 23 Districtsviertallencompetitie 6 

 24 Tussencompetitie 6 

december 

 1 Sinterklaasdrive 

 7 Districtsviertallencompetitie 7 

 8 Tussencompetitie 7   

 15 Wintercompetitie 1 

 22 Kerstdrive 

 29 Gesloten (geen bridge) 

 

 

2010 
 

januari 

 5 Nieuwjaarsreceptie  
  en jaarvergadering 

 12 Wintercompetitie 2 

 19 Wintercompetitie 3 

 26 Wintercompetitie 4 

februari 

 2 Wintercompetitie 5 

 9 Wintercompetitie 6 

 16 Voorjaarscompetitie 1 

 23 Voorjaarscompetitie 2 

maart 

 2 Ruitenboer 

 9 Voorjaarscompetitie 3 

 16 Voorjaarscompetitie  4 

 23 Voorjaarscompetitie 5 

 30 Paasdrive  

april 

 6 Voorjaarscompetitie 6 

 13 Slotcompetitie 1 

 20 Slotcompetitie 2 

 27 Slotcompetitie 3 

mei 

 4 Gesloten 

 11 Slotcompetitie 4 

 18 Slotcompetitie 5 

 25 Slotcompetitie 6 

juni 

 1 Slotdrive 

 

 

 

 Herfstcompetitie Parencompetitie, topintegraal 
 Tussencompetitie Parencompetitie (met promotie/degradatie) 

 Wintercompetitie Parencompetitie in 2 of 3 groepen 

 Voorjaarscompetitie Interne viertallencompetitiecompetitie (zie pagina 7) 

 Slotcompetitie  Butler- / Parencompetitie in 2 of 3 groepen 

 
 

 
 

! " # $ 
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Corveelijst 2009-2010 
Wilt u bij verhindering svp zelf tijdig voor vervanging 

zorgen? 

 

2009 2010 
 
augustus/september:  
Ben van den Burg 

Ineke van den Burg 

Olaf Duin 

 

oktober:  
Henry Kool 

Ardi Nonhebel 

Helmi Faessen 

 

november: 
Elly Legerstee 

Jaap Legerstee 

Ank Hoogeveen 

 

december: 
Jan Rutten 

Nardy Rutten 

Nico Heinrichs 

 

 
januari: 
Eliza Guse 

Bart Moors 

Gerda Janssen 

 

februari: 
Gaby de Haan 

Sjoerd de Haan 

Gerrit Hakvoort 

 

maart: 
Rossend Llurba 

Belia Nijland 

Rob Nijland 

 

april: 
Fred van Leeuwen 

Anneke Nonhebel 

Jacques Nonhebel 

 
mei/juni: 
Jaap de Jong 

Gerrit Vermeer 

Marian Reijmers 

 

 

 

! " # $ 
 

Korte mededelingen 
 

• Bestuursvergaderingen 2009 
Op de volgende data heeft het bestuur een 

vergadering gepland: 

• maandag 31 augustus 

• maandag 30 november  

Mocht u nog onderwerpen aan willen dragen, 

dan kunt u die mailen aan Nelleke 

(secretaris@bridgeclubprometheus.nl). 

 

• Notulen ALV 
Geen notulen in Het Ei deze keer.  De 

conceptnotulen van de algemene 

ledenvergadering op 6 januari staat op de website 

onder het kopje ‘Club’ en vervolgens 

‘Bestuursnieuws’. Ook de notulen van de extra 

ledenvergadering op 8 december 2008 is daar te 

vinden. 

 

• Spelregelboekje  

Op onze website vind u sinds kort ook het 

spelregelboekje van de NBB.  Zie Competitie - 

MP/rating/spelregels. 

 

 

! " # $ 

Oplossing bridgeprobleem 
 

Zuid telt 5 mogelijke verliezers: 2 in harten en 3 in 

klaveren. De derde harten kan Zuid aftroeven in 

Noord. Als %A fout zit, dreigen OW 3 klaveren-

slagen en 1 hartenslag te maken. Eén klaveren 

kan weg op de ruitenkleur maar Zuid zal er dan 

alles aan doen om Oost van slag te houden.  

Zuid duikt daarom #H en neemt de volgende 

harten. Na "A en "V volgen ruiten naar het Aas 

en $V. 

Als Oost klein legt, gooit Zuid een klaveren weg; 

West mag nemen want %H zit beschermd.  

Zuid moet de eerste harten duiken om te 

verhinderen dat West, indien aan slag met $H, 

Oost met #10 aan slag brengt zodat deze 

klaveren kan inspelen. 
 

Onderstaand de volledige kaartverdeling. 

 

! " # $ 

 

Oplossing cryptogram-3  
 
In het cryptogram-3 (januari 2009) ontbrak een 

omschrijving: 15 verticaal (“Ik maak geen 

aanspraak op de laatste slagen”). Via de 

website was dit weliswaar gecorrigeerd maar 

toch... excuus! 

De trouwe inzenders, Anke en Marinus Hom, 

hadden weer bijna alles goed: mijn 

complimenten! Slechts 1 foutje: 30 verticaal 

moest niet ‘prijsplaats’ maar ‘trefplaats’ zijn. 
 
horizontaal  
5 doublet, 8 sandwich, 10 bridge, 12 vrouw, 17 key, 18 

bond, 19 sans atout, 20 de sterren van de hemel 
spelen, 24 conventie, 25 groot slem, 28 zomer, 29 

splinter, 32 werkkleur, 35 erop, 36 uittellen, 38 imps, 39 

mini, 41 denksport, 42 tussenbieden, 45 integraal, 46 

premiejager 

verticaal  
1 jacoby, 2 pas, 3 tweekleurenspel, 6 onthouden, 7 

bijbod, 9 buitenspel, 11 dealer, 13 ronde, 14 

wintercompetitie, 15 no claim, 16 hartenbrekers, 21 
vertellen, 22 hoog troeven, 23 sans , 26 ontwikkelen, 27 

stop, 30 trefplaats, 31 dummy, 33 kaart, 34 duiken, 37 in, 

40 tempo, 41 delen, 43 slag, 44 nu 

  " H B 7 2   

  # 4 2   

  $ A V B 3   

  % 5 3 2   

" 8 4   " 3 

# H V 9 8   N # B 10 5 3  

$ 9 8 7 6 W  O $ H 10 5 4 

% A V 9  Z % B 10 8 7 

  " A V 10 9 6 5    

  # A 7 6   

  $ 2   

  % H 6 4   
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Bridge-cryptogram (4) 
 
Net als de vorige keer zijn er voornamelijk 

bridgetermen in dit crypto verwerkt.  

Oplossingen en reacties zijn weer van harte welkom!  

Veel succes! 

 
 

 

 

Horizontaal  
 
1 Partenspeler (5) 
5 Dat is kras, hij is de eerste de beste (12) 

7 Volgens die nieuwslezer kun je uitkomen (10) 

8 Op die manier echter eenvoudig weg (6) 

10 Belangrijk man met eigen zaak? (4) 

11 Die frats wordt niet beloond, integendeel (5) 

13 Oplegster in het verkeer (9) 

17 Moord op tegenspeler? (10) 

18 Ik geef mijn partner de gelegenheid nog wat in 
 het Engels te zeggen (5) 

19 Klinkt nogal onbeleefd (3) 

20 Is Frans een acteur in luchtreclame? (10) 

23 Angliseren duiden ze ook wel aan als Engels 

 maken (10)) 

24 Ingeschakeld om iets duidelijk te maken (3) 

 

Voor de beurt kijken 
 
Terwijl oost zijn kaarten bestudeert, zegt noord:  
‘Hé, je hebt mijn kaarten gepakt’. 
Oost vouwt ze dicht en reikt ze over:  
‘Ik was ze alleen nog maar aan het sorteren, ik heb 
echt niets gezien’.  
 
(uit: Bridge Tips 2, Sint en Schipperheijn) 

Verticaal  
 
1 Twijfel niet enkel bij het telefoneren (6) 
2 Wordt uitgespeeld om te zien hoe de 

 kaarten liggen (6) 

3 Corenne had geen hartje (7) 

4 Maar haar snit zit wel goed (4) 

5 Ben jij ook ingedeeld voor dat vrijwilligers- 

 werk? (6) 

6 Paar klappen teveel, maar dat heb je wel  

 verdiend (10) 
7 Is hij de ware of belooft ie maar wat (6) 

8 Bridgeloze ijstijd (5) 

9 Is daar een tikfoutje in het spel? (7) 

11 In die achterafbuurten kun je ook van alles  

 halen (5) 

12 Rode kasplantjes (6) 

14 Vechtpartij tussen bridgers (6) 

15 Dat mens werd fanatiek naar buiten  
 gewerkt (8) 

16 Brute kracht was daarbij de aanzet (5) 

21 Welaan, dat is nog eens even wicht (2) 

22 De pé in hebben over die omgekeerde  

 verdeling (3) 

 
 

! " # $ 

 

1 2

3

4 5 6

7

8 9 10

11 12

13 14 15 16

17

18 19

20 21 22

23 24
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 Zomerdrives in Delft en de regio 

 
vereniging dag/tijd periode 

PBC 
Le Carillon / Parochie- 

huis, Oostlaan 38A, 

Pijnacker 
 

maandag 

19.45 
 

vanaf 22 juni 
 

Kontrakt 
2B-Home, 

Zoetermeer 
 

dinsdag 

20.00 
 

23 juni t/m  

18 augustus 
 

W.B.C.Naaldwijk 
Westlandia Kantine, 

De Hoge Bomen, 

Naaldwijk 
 

dinsdag 

19.45 
 

09 juni t/m  

11 augustus 
 

Gisolf 
Midi, Sportring 10, Delft 

 
 

donderdag 

19.30 
 

09 juli t/m  

27 augustus 
 

BBR 
Rehoboth, 

Wilhelminastr.2, Berkel 

 
 

dinsdag 

20.00 
 

2 juni t/m  

18 augustus 
 

Tuinen & Akkers 
Patio, Gaardedreef 
167, Zoetermeer 
 

donderdag 

19.45 
 

2 juli t/m  

27 augustus 
 

Buurthuis 
Rotterdamseweg 

Delft 
 

donderdag 

19.30 
 

 

’s-Gravenaas 
De Kiem, 

Kon. Julianaweg 91, 's-

Gravenzande 
 

donderdag 

19.45 
 

4 juni t/m  

27 augustus 
 

PBC 
Le Carillon / Parochie- 

huis, Oostlaan 38A 

,Pijnacker 

donderdag 

19.45 

vanaf 25 juni 

 

! " # $ 
 

Hopeloze 3SA 
 
Paul Soloway zat eens in een hopeloze 3SA. Zijn enige 
slagenbron was de ruitenkleur waarin hij aas-heer-
vijfde had tegenover vrouw-tien-vijfde. Hij speelde 

een kleine ruiten naar de heer en incasseerde "A en 

nog twee ruitens, waarop hij inde hand drie klaveren 
afgooide. 

Vervolgens stak hij met "2 over naar "V en maakte 

nog drie ruitens, acht in totaal. De dame links vroeg 
verbolgen: ‘Hebt u nog meer van die krengen?’ 
 
(uit: Bridge met een knipoog, Sint en Schipperheijn) 

 

Oproepen: 
 
• Clubhistorie 

Wie heeft thuis nog informatie en/of foto's uit 

de beginperiode van de club? Na 1995 is de 

clubgeschiedenis redelijk bekend, maar over 

de periode 1966-1995 is alle info welkom! 

Om het clubverleden weer in kaart te 

brengen zijn we op zoek naar oude  

documenten en naar leden die nog weten 

hoe het allemaal was.  

Heeft u wat te melden, schrijf het dan op en 

stuur het naar de redactie van het Ei.  

 

Inmiddels beschikken we dankzij oud-clublid 

en oud-Ei-redacteur Erik van Noort weer over 

de complete verzameling clubbladen vanaf 

1993 (zowel het CONTrACT als het Ei). 

 

• Wie ontwerpt een logo? 
Bij een nieuwe club hoort eigenlijk ook een 

mooi nieuw logo, dat we kunnen gebruiken 

op onze website en ons briefpapier.  

Is er een creatieveling onder onze leden die 

zin heeft om een logo te ontwerpen?  

 

Reacties zijn welkom bij Nelleke of Jenny. 

 

 

 

! " # $ 

 
 
 

 

 
 
 

Een fijne zomer toegewenst! 
 
 

! " # $ 
 

 


